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LA REPÚBLICA INEVITABLE
Hi ha força raons de tot tipus per pensar que la República Catalana es farà efectiva. En concret, però, us vull
parlar de tres raons humanes, diverses però molt significatives.
La primera raó són els vots. Cada cop que ens criden a votar hi ha més gent que escull la república sobirana: el
9N del 2014 vam ser 1.897.000; el 2015, 1.966.000; al referèndum, 2.044.000 i, finalment, a les eleccions del
21D vam arribar als 2.080.000 vots. I malgrat que en aquestes dues darreres cites electorals ho vam tenir tot en
contra. Com ho podran aturar això? Com podran sotmetre un país que un cop i un altre vota sobirania?
La segona raó, per a mi de tant de pes com la primera, és la mobilització que s'ha anat produint conforme ens
posaven obstacles, ens reprimien i ens agredien. La indignació ha portat a molta gent a l'activisme polític. La
ciutadania sobiranista ja no es conforma amb votar i prou: vol participar, ser protagonista, decidir el futur i definir
com ha de ser el nou Estat. Els Comitès de Defensa de la República (CDRs) som l'exemple més recent d'això.
L'últim fet que ens ajudarà a fer efectiva la República és que tenim uns representants polítics que, malgrat els
errors i febleses (són humans), acaben sent fidels al mandat popular i fan el que calgui per aplicar-lo. I, encara
que estiguin presos, exiliats o encausats judicialment, persisteixen o deixen pas a una segona línia de dones i
homes tan valuosos i valerosos com els primers.
Crec, doncs, que aviat tindrem una República i un estat propi i sobirà a tots els efectes. I que en la construcció
d'aquest nou Estat han de participar tant els sobiranistes com els que no ho són. Totes i tots hem d'aportar la
nostra opinió, exposar les nostres necessitats, contribuir amb el nostre esforç i les nostres il·lusions.
En aquest sentit, al CDR de la Marina hem començat a parlar de tot allò que caldrà decidir i resoldre per constituir
la República. Temes bàsics per aconseguir un país modern i avançat: educació, sanitat, habitatge, treball,
pensions... I el primer d'aquests grans temes de futur que us plantegem és el de les pensions. Volem encetar un
debat sobre els problemes de les pensions en aquest règim corrupte i decadent del Regne d'Espanya i les
oportunitats i aspiracions del sistema republicà català de pensions.
Per tot això us convidem a l’assemblea oberta sobre les pensions a la plaça Marina el dissabte 17 de febrer a les
12 hores.
Lluís Julian Barrachina.
Membre del CDR la Marina.
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